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Abstract 

"The Dictionary of Tun (Ferdows) Dialect" is a book about one of the Iranian 

dialects that is common in Khorasan province. This book is the result of several 

years of cooperation between Mohammad Jafar Yahaghi, Rahmatullah Abrishami 

and Ahmad Armaghani. Of course, the scientific compilation and preparation of this 

work for publication has been the responsibility of  Yahaghi. In this book, common 

words in the dialect of Tun have been collected and documented. In compiling this 

book, as its name implies, Yahaghi has only considered the words of this dialect and 

has refrained from addressing the grammatical features of this dialect. Of course, 

there is little information about grammatical features in the book's introduction. 

Although this book is essential and valuable in terms of collecting and documenting 

words of one of the common linguistic varieties in Khorasan, the author has not 

acted following the scientific methods common in reporting dialects, therefore using 

valuable lexical data of this book is not easy for researchers. In this paper, I examine 

the words collected in this book and the method of compiling them. 
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  نقد و بررسي كتاب
  1)فردوس(نامة گويش تون  واژه

  *مجيد طامه

  چكيده
هاي ايراني كه در خراسان  كتابي است دربارة يكي از گويش نامة گويش تون (فردوس) واژه

ــدين      ــاري چن ــل همك ــاب حاص ــن كت ــت. اي ــج اس ــاحقي و  راي ــدجعفر ي ــالة محم س
اثـر بـراي   سازي ايـن   ابريشمي و احمد ارمغاني است. البته تدوين علمي و آماده  اهللا رحمت

است. در اين اثر لغات گونة زباني رايج در فردوس يـا   نشر برعهدة محمدجعفر ياحقي بوده
كـه از   گونـه  است. ياحقي در تدوين اين كتاب همان همان تون قديم گردآوري و ضبط شده

هـاي   آيد صرفاً لغات اين گـويش را مـدنظر داشـته و از پـرداختن بـه ويژگـي       نامش برمي
اب مطالب اندكي در ايـن بـاره   است. البته در مقدمة كت خودداري كرده دستوري اين گويش

هاي زباني رايج  لحاظ گردآوري و ضبط لغات يكي از گونه است. هرچند اين كتاب بهآمده 
هـا مطـابق بـا     نفسه مهم و ارزشمند است، نويسنده در ضبط و ارائة اين داده در خراسان في

است و به همين دليل  ها مرسوم است، عمل نكرده هاي علمي، كه در گردآوري گويش روش
هاي واژگاني ارزشمند اين كتاب براي پژوهشگران چندان سـاده نيسـت. در    استفاده از داده

پـردازيم.   شده در اين كتاب و شيوة تدوين آنها مي آوري اين پژوهش به بررسي لغات جمع
حاصـل عـدم توجـه     شـناختي ايـن اثـر كـه     هـاي روش  ها و كاستي در عين حال به ضعف
  كنيم. هاست اشاره مي هاي گردآوري علمي گويش نويسندگان به روش
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  .نامه هاي خراسان، تون، گويش تون، واژه شناسي، خراسان، گويش گويش ها: دواژهيكل
  
  . مقدمه1

شناسي  هاي زبان، گويش و لهجه جزو اصطالحات بنيادين و پركاربرد در مطالعات زبان واژه
شناسـي نيسـت و در    ت، اما اين اصطالحات صرفاً منحصر به علم زبانشناسي اس و گويش

شناسـي و... نيـز كـاربرد دارد.     شناسـي، جامعـه   ديگر علوم انساني مانند علوم سياسي، روان
رفته در تعريف اين اصطالحات هم معيارهاي زباني و هم غيرزباني دخيل اسـت و   هم روي

  شود.  الحات ميهمين امر گاه سبب تشتت در مفهوم اين اصط
در معناي كلي و سادة كلمه، زبان معموالً نظامي است آوايي متشكل از تعداد محـدودي  

توانـد   قواعد آوايي، دستوري، معنايي و تعداد مشخصي واژه كه آدمـي بـه كمـك آنهـا مـي     
: 1388نهايت جمله بسازد و از اين طريق با ديگر افراد جامعه ارتباط برقرار كند (كلباسي،  بي
تـوان در معنـي كلـي كلمـه      ا مياي ر آيد هر گويش و لهجه كه از اين تعريف برمي ). چنان1

از يكديگر برخـي از  » لهجه«و » گويش«، »زبان«راي متمايز ساختن سه اصطالح  ناميد.  زبان
پذيري متقابل يا قابليت فهم متقابل  اند و آن را فهم اي را درنظر گرفته شناسان، معيار ويژه زبان

)mutual intelligibilityدو گونة زبـاني كـه سـخنگويان آن دو   اند. براساس اين معيار  ) ناميده 

شوند. دو گونة زبـاني كـه سـخنگويان آن دو     ) ناميده ميlanguageفهم متقابل ندارند، زبان (
هايي آوايي، واجي، واژگاني و دستوري  فهم متقابل دارند اما در عين حال بين آن دو تفاوت

انـد. سـرانجام، دو گونـة زبـاني كـه       ) يـك زبـان  dialectsهاي ( شود گويش مي اهده هم مش
هاي آوايي  گويان آن دو فهم متقابل دارند اما در عين حال بين آن دو گونه فقط تفاوت سخن

  ).120: 1387آيند (دبيرمقدم،  شمار مي ) يك زبان بهaccentsهاي ( شود لهجه ديده مي
واقـع وارثـان برحـق     آينـد بـه   يشـمار مـ   هايي از فارسي به ههاي خراسان كه گون گويش

فارسي دري هستند و از آنجاكه زبان فارسي هميشـه در خراسـان پايگـاهي اسـتوار و       زبان
هاي فارسي متقدم را  هاي فارسي خراسان هنوز برخي از ويژگي است در گويش پابرجا داشته

ي زبـاني رايـج در ايـران    هـا  تـوان بازجسـت. هرچنـد گـردآوري و حفـظ همـة گونـه        مي
كم براي مطالعة دقيق زبان فارسي بررسي و شناخت و  توان گفت دست است، مي  مند ارزش

هاي خراسان اهميت و ارزشي دوچندان دارد. اين اهميت از يـك سـو    ثبت و ضبط گويش
اي وسـيع   هـاي گونـاگون خراسـان اسـت كـه در پهنـه       سبب گستردگي كـاربرد گـويش   به
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سبب پيشينة تاريخي و پيوند آنها بـا زبـان فارسـي اسـت.      و از سوي ديگر بهروند  مي  كار به
اسـت، در ايـن بـاره مقدسـي در      هـاي خراسـان از قـديم سـابقه داشـته      گوناگوني گـويش 

شـود كـه    كمتر شهري از آنها كه ياد كـردم يافـت مـي   «است كه  آورده التقاسيم احسن  كتاب
دانـيم كـه بسـياري از     ). مي491/ 2، 1361، (مقدسي» روستايش زبان جداگانه نداشته باشد

از گنجينـة واژگـاني زبـان فارسـي     هاي گونـاگون تـاريخي بخشـي     هايي كه در دوران واژه
اند امروز در زبان معيار و روزمره كاربرد خود را كمـابيش از دسـت داده و بـه     ساخته مي  را

اج و كاربرد دارنـد و  هاي فارسي خراسان هنوز رو است، اما در گويش فراموشي سپرده شده
ها بخشي از گنجينة تاريخي زبان فارسي هستند و بسياري  زنده و جاري هستند. درواقع، اين

هـاي   تـرين فايـده   رو، از مهم توانند امروزه بر غناي فارسي معيار بيفزايند. ازهمين ها مي از آن
 تة متــون كهـن فارسـي اســت.  هـاي ناشـناخ   هـاي فارسـي خراســان شـناخت واژه    گـويش 

رو هسـتيم كـه در    هـايي روبـه   هاي فارسي خراسان گـاه بـا واژه   ديگر، در گويش  عبارت  به
  يابيم.  ها و متون فارسي مشهور شاهدي براي آن نمي فرهنگ

ها معناي برخي از  از همان ابتدا ادبا و دانشمندان خراساني متوجه شدند كه غيرخراساني
هـايي اقـدام كردنـد.     نامـه  سبب بـه تـأليف واژه   يابند و به همين هاي آثار آنها را درنمي واژه

 تأليف محمدهادي بن محمداكبر فرهنگ خراسانيتوانيم به كتاب  ها مي ازجملة اين فرهنگ

ق) اشاره كنـيم (نـك: راشدمحصـل و صـادقي،      11بن قنبرعلي بجدي حسيني قايني (قرن 
نويسـان گذشـته    فرهنـگ اي كه بايد در نظر داشته باشيم اين است كـه   ). اما نكته92: 1392
انـد و فقـط بخشـي از     هاي رايج در زمان خـود را ثبـت و ضـبط نكـرده     يك همة واژه هيچ
هاي مطمئن آشنايي  رو، يكي از راه ها يافت. ازاين توان در فرهنگ هاي روزگارشان را مي واژه

  هاي فارسي خراسان است.  هاي ناآشناي متون فارسي روي آوردن به گويش با واژه
در جوين،  گروه شماليكنند: اعضاي  هاي خراسان را به سه گروه عمده تقسيم مي گويش

رونـد، و   كـار مـي   در ترشـيز، گنابـاد و... بـه    گـروه مركـزي  اند،  سبزوار و نيشابور و... رايج
جنـد و... سـاكن هسـتند. اخـتالف     كـه گويشـوران آن در قـائن، فـردوس، بير     جنوبي  گروه
ها اندك است و فهم متقابـل بـين آنهـا برقـرار اسـت. در كـل بايـد گفـت تمـام           گونه  اين

هاي ايراني نو غربي و از شاخة جنوبي اين دسـته هسـتند    هاي خراسان از دستة زبان گويش
  ).Ivanov, 1926: 145؛ 33: 1393(نجفيان، 
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  پيشينة پژوهش 1.1
هـاي   است و به همين سـبب گونـه   ودهزبان ب خراسان از ديرباز مسكن اقوام گوناگون ايراني

هـاي زبـاني رايـج در     ن گونـه تـري  اسـت. ازجملـه مهـم    رفته كار مي زباني متفاوتي در آن به
هــاي متفــاوت آن، كــردي، بلــوچي، تــاتي از خــانوادة  هســتند: فارســي و گونــه  خراســان

يرانـي.  هـاي غيرا  ايراني، و عربي، تركي، و گونـة زبـاني كوليـان از خـانوادة زبـان       يها زبان
بر  چنين گونة زباني هزارگي نيز در خراسان رايج است. در واژگان اين گونة زباني عالوه هم
ــه  هــاي فارســي، واژه واژه ــه فراوانــي ب رود  كــار مــي هــاي مغــولي، تركــي و پشــتو هــم ب

)Oberling, 2008هاي غيرفارسي اقبال  هاي زباني رايج در خراسان به گونه ). در مطالعة گونه
دليـل كثـرت    اسـت. امـا بـه    وكم مطالبي منتشـر شـده   است و دربارة آنها بيش شدهتري  بيش
اسـت. البتـه برخـي از     هاي فارسي خراسان تحقيقات جامع دربـارة آنهـا انجـام نشـده     گونه
هـاي رايـج در بيرجنـد     مانند گونـه است،  هاي فارسي خراسان مورد مطالعه قرار گرفته گونه

گنجينــة ). اخيــراً نيــز از مجموعــة 1385؛ همــو 1368؛ زمرديــان، 1373قــائن (رضــائي،   و
مربوط بـه اسـتان خراسـان    فرهنگستان زبان و ادب فارسي نخستين دفتر  هاي ايراني گويش

). اما دربارة گويش فـردوس ايـن مـوارد    1399است (نك: صادقي و همكاران، منتشر شده 
ا دربـارة ايـن گـويش    مطـالبي ر ) در قالب يك مقاله 1381تر ياحقي ( قابل ذكر است: پيش

اسـت و گـاه    است. تقريباً مطالب آن مقاله در مقدمـة كتـاب حاضـر نيـز ذكـر شـده      نوشته 
است (بـراي مثـال، ر.ك. ادامـة     خطاهايي كه در آن مقاله بوده در اين كتاب نيز بازتاب يافته

ب يك كتـاب بـه گـويش فـردوس     ) نيز در قال1385). محمودزاده (ještiمقاله، دربارة واژة 
  است.رداخته پ

  
  . شكل ظاهري كتاب2

اهللا ابريشـمي   نتيجة تالش محمدجعفر ياحقي، رحمت نامة گويش تون (فردوس) كتاب واژه
آن را در  1396و احمد ارمغاني است كه انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي در سال 

اسـت.   نامـه  مـتن واژه و  مقدمهاست. كتاب شامل دو بخش اصلي  صفحه منتشر كرده 486
گيرد و در آن مطالب گونـاگوني دربـارة تـون     مقدمة كتاب نزديك به سي صفحه را دربرمي

هـاي فرهنگـي    هاي آوايي و دستوري ايـن گـويش، ويژگـي    قديم، مختصري دربارة ويژگي
نامـة   است. تنة اصـلي كتـاب را واژه   ها آمده نوشت خاص اين گويش، كتابنامة مقدمه و كوته
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هاي گويشي  نامه، صورت ملفوظ واژه دهد. در اين واژه تشكيل مي لغات زبان مردم فردوس
هم با خط فارسي نشان داده شده و هم با الفباي آوانگار و در ذيل هر مدخل معني فارسـي  

هاي گويشي به  ). بنابراين، ازآنجاكه صورت ملفوظ واژه1است (نك: تصوير  ها ذكر شده آن
نامـه براسـاس    ترتيب آمدن مـداخل ايـن واژه   است خط فارسي اساس كار نويسندگان بوده

هاي گويشي را هم به خط فارسي و هم به خـط   الفباي فارسي است. ازآنجاكه نويسنده واژه
است. در مقابل هر مـدخل   نگاري اين اثر روي داده است اشتباهاتي در حروف آوانگار آورده

گفتني است بسياري از است.  نوشت ذكر شده صورت كوته گويشي مقولة دستوري آن نيز به
هاي اين گويش در فارسي نيز موجود است و تفاوت اصـلي در تلفـظ آنهاسـت، مـثالً      واژه

رود. البتـه شـمار    كـار مـي   بـه  /âsemo(n)/صـورت   در اين گويش بـه » آسمان«كلمة فارسي 
هاست كه ارزش  هاي خاص اين گويش نيز در اين كتاب قابل توجه است و همين واژه واژه

تواند هم در مطالعـات تـاريخ زبـان فارسـي و در      كند، چراكه مي ب را مشخص مياين كتا
هـاي خراسـان    تصحيح متون كهن فارسي سودمند باشد و هم در مطالعات تطبيقي گـويش 

  كار آيد. به
  
  . بررسي كتاب و محتواي آن3

بنـدي   هاول دربارة طبقـ  متأسفانه نويسندگان كتاب به دليل عدم رجوع به منابع معتبر و دست
زبان محلّـي  «اند  اند. براي مثال، در صفحة يازده آورده هاي ايراني گاه دچار لغزش شده زبان

و براي اصطالح » هاي ايران مركزي است... مردم فردوس يا همان تون قديم، از دستة گويش
ده منتشرشـ » ها: دوران اسـالمي  ها و گويش زبان«اي از پِري با عنوان  به مقاله» ايران مركزي«

اند. گفتني است در مقالـة   ) ارجاع دادهIranian Studies( مطالعات ايرانيمجلة  31در شمارة 
هـاي ايـران    براي گـويش » ن مركزيايرا«اي تحت عنوان  بندي يادشده هيچ صحبتي از طبقه

است » هاي مركزي گويش«است اصطالح  ميان نيست. آنچه در اين باره در اين مقاله آمدهدر
) و ربطـي بـه   Perry, 1998: 517هـاي ايرانـي نـو غربـي شـمالي اسـت (       زبـان كه از دسـتة  

تر  اي كه پيش بندي را نويسندة اصلي كتاب در مقاله تون ندارد. متأسفانه، همين طبقه  گويش
  ).613: 1381است (ياحقي،  كار برده نيز به  دربارة گويش فردوس نوشته

ويـژه بـا    مفردات با فارسي تاجيكي و بـه اند كه گويش تون در ساخت و  در ادامه آورده
ايـران ماننـد سيسـتان، يـزد و كاشـان هماننـد اسـت (يـاحقي و         » گويش نواحي مركـزي «
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انگيز است و ممكن است بـراي خواننـده    ). اين تعريف كمي ابهام12- 11: 1396  همكاران،
ستند. هاي مركزي ايران از يك رده و دسته ه اين تصور پيش بيايد كه گويش تون و گويش

سبب آن اسـت كـه    شود به هاي ايراني ديده مي دانيم اگر شباهتي ميان گويش كه مي اما چنان
هـايي مهـم ميـان آنهـا      ي تفـاوت هـاي زبـان   نياي مشتركي دارند امـا در ظرايـف و ويژگـي   

شناختي كـامالً متفـاوت بـا گـويش تـون       لحاظ رده هاي كاشان و يزد به دارد. گويش  وجود
هـاي كاشـان و يـزد از دسـتة      آنهـا را در يـك دسـته قـرار داد. گـويش     توان  هستند و نمي

هـاي ايرانـي نـو غربـي      ه زبـان شـناختي از گـرو   لحـاظ رده  هاي مركزي هستند و به گويش
هاي  كه گويش تون مانند بسياري ديگر از گويش )، درحاليWindfuhr, 1992هستند (  شمالي

اي ايرانـي نـو غربـي جنـوبي     هـ  نرده بـا زبـان فارسـي اسـت و از دسـتة زبـا       خراسان هم
  آيد. مي  شمار به

كار رفته كـه بـا    گاهي نيز اصطالحات و عباراتي در توصيف گونة زباني رايج در تون به
اهـالي تـون   «است كه  موازين دقيق علمي چندان مطابقت ندارد، مثالً در صفحة دوازده آمده

». اسـت  سـي ميانـه در پيونـد بـوده    رسد كه زبانشان با فار نظر مي اند و به زبان يكسره فارسي
شد  گفته مي» اند اهالي تون يكسره فارسي زبان«جاي آنكه گفته شود  نخست آنكه بهتر بود به

كنند تا براي خواننـده مشـخص شـود كـه      اهالي تون به گونه يا گويشي از فارسي تكلم مي
عبـارت  ديگـر اينكـه آوردن    گونة زباني رايج در تـون متفـاوت از فارسـي رسـمي اسـت.     

براي ارتباط اين گونة زباني و فارسي ميانه كمي جـاي تأمـل دارد. اصـوالً    » رسد مي  نظر به«
تـوان   دانند و نمي هاي فارسي ميانه مي رده هستند دنبالة گونه هايي را كه با فارسي نو هم زبان

ر گرفـت. در صـفحة سـيزده كتـاب     طبق شواهد تاريخي بـراي آنهـا اصـل ديگـري درنظـ     
، »هاي بيگانـه مـواجهيم   اي فارسي و پاك و به دور از واژه در تون ما با لهجه«ه است ك  آمده
اي از  كه در اينجا نيز مشخص است نويسندگان كتاب گونة زباني رايج در تون را لهجه چنان

اند. ظاهراً، نويسندگان كتاب قائل به تفاوت ميان اين اصطالحات علمي نيستند  فارسي ناميده
» گــويش«و گـاه  » لهجـه «الح نـة زبـاني رايـج در تـون گـاه از اصـط      و بـراي توصـيف گو  

هاي ديگر اين كتاب نيز  كار بردن اصطالحات در بخش اند. عدم يكدستي در به كرده  استفاده
-/(؟)، براي پسوند » پسواره«از اصطالح  /uk-/شود. براي مثال، در توصيف پسوند  ديده مي

u/  براي پسوند »وند«از اصطالح ،/-o/  و براي پسوند » پسوند«از اصطالح-ina   از اصـطالح
  است. استفاده شده» نشانه«
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 ještiاست كه متأسفانه نادرست است. مـثالً دربـارة واژة    گاهي نيز مطالبي در كتاب آمده
» اصالً لغتـي سـغدي و خُتنـي اسـت    «است كه اين واژة گويشي در اين معني  آمده» زشتي«

هــاي مرحــوم  از يكــي از مقالــه . ظــاهراً ايــن مطلــب را)26: 1396(يــاحقي و همكــاران، 
وجه نگفته است  اند، اما دكتر تفضلي در آن مقاله به هيچ ) برداشت كرده1360تفضلي (  دكتر

اسـت كـه    هاي خراسان برگرفته از سغدي يا ختني است، بلكه گفته در گويش ještiكه لغت 
» نفـرت، كينـه  «معنـي   گويشـي بـه  ريشه با اين صـورت   هاي هم در سغدي و ختني نيز واژه

توان يك واژة رايج  ). از اين گذشته، بايد پرسيد چگونه مي208: 1398دارد (تفضلي،   وجود
هزار سال هاي ايراني نو غربي را برگرفته از زبان ختني دانست كه نزديك به يك  در گويش

ايـن مطلـب    اي هم نـدارد؟ متأسـفانه،   پيش در تركستان چين خاموش شده و هيچ بازمانده
  ).628: 1381است (نك: ياحقي،  تر هم در يكي از مقاالت دكتر ياحقي نقل شده پيش

، نظـم   چه در مقدمة كتاب در توصيف گونة زباني رايج در فردوس يا همان تون آمده آن
ــو چ ــدهه ــدارد و نوي ارچوب و قاع ــمند ن ــه   اي روش ــر موضــوعي ك ــارة ه ــندگان درب س

انـد. درواقـع، اساسـاً     اند مطالبي را نقل كـرده  كه الزم دانسته اند و به هر ميزان دانسته  صالح
فات كـه اغلـب هـم مـبهم و گنـگ      خواننده متوجه نخواهد شد كـه منظـور از ايـن توصـي    

اي  آيد. بهتر بود نويسندگان اگر تصميم داشتند مقدمـه  شده چيست و به چه كاري مي نوشته
و مطـالبي مختصـر و مفيـد دربـارة     كردند  در توصيف اين گويش بياورند روشمند عمل مي

هـاي   برخي نكته«داشتند. براي مثال، ذيل عنوان  ساخت آوايي و صرفي اين گويش بيان مي
است. حال بايـد پرسـيد آيـا فقـط      مطالبي دربارة چند پسوند در اين گويش آمده» دستوري

 هـاي مقدمـه تحـت    ديگـر از بخـش  گنجد؟ در يكـي   مي» دستور«مقولة پسوند ذيل عنوان 
هاي مضارع، ماضي و آينده آمده و دربارة جايگاه  در صيغه» بردن«صرف فعل » فعل«  عنوان

اي كـه بـه    است و به چند پيشوند فعلي و معنـي  ضماير مفعولي در حالت متصل بحث شده
، »هـاي مهمـل   اتبـاع يـا واژه  «اسـت. سـپس ذيـل عنـاويني ماننـد       دهند اشاره شـده  فعل مي

  است. مطالبي دربارة گويش تون آمده» لغات و مفردات«، »تركيبات«
هـاي   است، امـا واژه  ترتيب حروف الفباي فارسي تنظيم شده نامة اين كتاب به بخش واژه

اند.  هاي گويشي به خط فارسي مدخل قرار گرفته فارسي مالك اين چينش نيستند بلكه واژه
مقابـل آن  بدين ترتيب پس از آنكه واژة گويشي به خـط فارسـي مـدخل قـرار گرفـت در      

هـاي   است. هرچنـد واژه  آوانويسي ذكر شده و در سطرهاي بعد تعريف و شواهد ذكر شده
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هايي هـم   هاي فارسي در تلفظ است، واژه گويشي زيادي در اين كتاب تنها تفاوتشان با واژه
ها با روشي كه  رو، اين واژه توان يافت. ازاين وجود دارند كه براي آنها برابري در فارسي نمي

هـاي گويشـي بـه     كـه واژه  هنگـامي  انـد.  اين كتاب اتخاذ شده به دشواري قابل دسترسي در
گيرند بسياري از آنها براي اهل تحقيق قابـل دسترسـي نيسـتند،     فارسي مدخل قرار مي  خط

در يك گويش باشـد  » معتاد«يا » مند عالقه«مثالً ممكن است يك محقق دنبال مفهومي مانند 
يـا  » ع«بيند به مدخل حروف  تيب الفباي فارسي را اساس كار ميكه تر طبيعي است هنگامي

صورت گويشي اين مفاهيم دست  شده در اين كتاب، به رجوع كند؛ ولي با ترتيب لحاظ» م«
پيدا نخواهد كرد. بنابراين بهتر بود حال كه در اين كتاب الفباي فارسي اسـاس قـرار گرفتـه    

آمد. بدين ترتيـب بـا    يشي در مقابل آن ميگرفت و صورت گو واژة فارسي مدخل قرار مي
قابـل دسـتيابي بـود.     âduراحتي واژة گويشـي   به» مند عالقه«يا » معتاد«هاي  رجوع به مدخل

بايسـت آوانويسـي    هاي گويشي بود، مـي  عين حال اگر اصرار بر مدخل قرار گرفتن واژهدر
لغـات ايـن گـويش از     گرفت و بدين ترتيب لغات گويشي با الفباي آوانگار اساس قرار مي

A   تاZ شد. هرچند در اين شيوه نيز دستيابي بـه مفهـومي خـاص دشـوار اسـت،       مرتب مي
تـر مطالعـه كـرد     لحـاظ آوايـي و صـرفي آسـان     هـا را بـه   توان ساخت واژه سبب آنكه مي به

 سودمندتر از روش كنوني كتاب حاضر است. 

ت، بررسـي پيشـينة مطالعـات    اسـ  از نكات ديگري كه در اين كتاب كامالً مغفول مانـده 
كـه   طور عام است. چنـان  هاي خراسان به طور خاص و گويش گويشي دربارة گويش تون به

  منتشـر شـده  » گـويش فـردوس  «گذشت تقريباً يك دهه پيش از اثر حاضر، كتابي با عنوان 
ـ  اي به آن نشده ) اما در اثر حاضر هيچ اشاره1385(محمودزاده،  ه است. بهتر بود بخشي را ب

چنـين،   دادنـد. هـم   ها و نقـاط قـوت آن اختصـاص مـي     بررسي كتاب مذكور و ذكر كاستي
طور مختصر بـه پيشـينة    هاي خراسان بايد بخشي را به ها و لهجه به گوناگوني گويش باتوجه

هـاي   ها و تفاوت دادند و در حين آن به شباهت هاي خراسان اختصاص مي مطالعاتي گويش
كردند. از ديگر موضـوعاتي كـه در ايـن     خراسان اشاره مي هاي گويش تون و ديگر گويش

هاي عاميانه بـه ايـن گـويش اسـت. بهتـر بـود        ، اشعار گويشي و روايت كتاب مغفول مانده
هـايي را بـراي آن    و نمونـه كم در بخش مقدمه به اين موضـوع نيـز ورود    نويسندگان دست

شـي بهتـر بـود از اشـعار و     هـاي گوي  نامـه نيـز بـراي شـاهد     كردند. در بخـش واژه  مي  ذكر
شد تا بر كارايي و اهميت ايـن كتـاب    اصطالحات و زبانزدها در ذيل هر مدخل استفاده مي

هـايي بـه    شـد. همچنـين، اگـر داسـتان     شد و از قالب فهرست واژگان خارج مـي  افزوده مي
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توانست بسيار سودمند باشد. گذشـته   آمد مي تون در قالب پيوست در اين كتاب مي  گويش
هـاي ايـن گـويش در     وكيف كاربرد دقيق واژه ها كم ارزش فرهنگي، از طريق اين داستان از

سـت در مطالعـات دسـتوري نيـز     توان شـد و بـدين ترتيـب مـي     بافت زباني مشـخص مـي  
هـا   نام هاي خاص و جاي هايي نام باشد. در حوزة واژگان بهتر بود در قالب پيوست  راهگشا

تواننـد در   نخورده و كهن هستند و مي ها دست دست نام نيز ذكر شود چراكه بسياري از اين
هـاي خـاص اشـاره     نامه بـه نـام   هشناسي مفيد باشند. البته در چند مورد در واژ مطالعات نام

  است.   شده
  

  هاي گويشي مدخل  نويسي بررسي واج 1.3
اند تا توصيف مختصري از  ، مؤلفان كوشيده نامه تدوين شده هرچند اين كتاب در قالب واژه

دست دهند. توصيف نظام آوايي گويش توني بسيار  نظامي آوايي و صرفي اين گونة زباني به
هاي آوايي ايـن   برخي از ويژگي» چند نكتة آوايي«است و تحت عنوان  مختصر نگاشته شده
» اُو«كه در خط فارسي معـادل   /u/است. براي مثال، در توصيف واج  هگويش شرح داده شد
 /jovâlduz/دارد و شواهدي مانند » صدايي بين اُو و اُو«است كه  ، آمده براي آن برگزيده شده

اسـت. معـادل ايـن دو واژه بـه      دهبـراي آن آمـ  » سـوخته  كندة نيمـه « /sarsuz/و » دوز جوال«
اند. نخست آنكه نشان دادن ارزش  آورده» سرسوز«و » دوز الجو«صور  فارسي را نيز به  خط

توان ارزش  هاي زباني با خط فارسي بسيار دشوار است و اغلب نيز نمي هاي گونه آوايي واج
تخـاذ شـد تـا حـد امكـان بايـد       دقيق آنها را نشان داد. ديگر اينكه اگر هم چنين تصميمي ا

درنظـر گرفتـه   » اُو«سـي معـادل   در خـط فار  /u/ دقيق عمل كرد. در اين كتاب بـراي   طور به
ويسـنده تحـت تـأثير قواعـد     طوركـه در دو شـاهد بـاال پيداسـت ن     اسـت، امـا همـان     شده
است. پس بهتر بود اين  شده /u/براي واج » ـُو«فارسي مجبور به استفاده از امالي   الخط رسم

اينكـه در توصـيف    شد. ديگـر  در كتاب لحاظ مي /u/صورت هم در خط فارسي براي واج 
دقيقـاً  » دايي بـين اُو و اُو صـ «حـاال بايـد پرسـيد    ». صـدايي بـين اُو و اُو  «اند  اين واج آورده

هاي آوانگار براي نشان دادن ارزش آوايي  رفته بايد گفت استفاده از نشانه هم چه؟ روي  يعني
ــاده   واج ــيار س ــراي غيرمتخصصــان بس ــي ب ــا حت ــانه  ه ــر از وضــع نش ــد  ت ــاي جدي در ه
كاررفته  در اين كتاب براي نشان دادن آوايي به /ā/است. براي مثال نشانة آوانگار   فارسي  خط
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آمـده كـه فهـم    » اَاْ«الخط فارسي در اين كتاب  است، اما برابر آن در رسم /a/تر از  كه كشيده
  است.  /ā/ارزش آوايي آن بسيار دشوارتر از نشانة 

: zērو اي، تقريباً شبيه ياي مجهول)، ماننـد   صدايي بين ا«(اند  آورده /ē/در توصيف واج 
براي  /ē/هاي ايراني نشانة  ). در سنت آوانگاري زبان13(همان، » : ميرزاmērza: سير، sērزير، 

است كـامالً مرسـوم اسـت و     نشان دادن واجي كه در سنت فارسي ياي مجهول ناميده شده
ـ شواهد ذكرشده از گونة توني حاكي از همين امر اسـت،   تقريبـاً شـبيه   «س ديگـر آوردن  پ

و » واو مجهـول «با اصطالحات  مفهوم است. درضمن نويسندگان در قياس بي» مجهول  ياي
انـد از اصـطالح    نشـان داده  /ā/صـورت   كـه آن را بـه   /a/بـراي واج كشـيدة   » مجهولياي «
اند. گذشته از آنكه اين اصطالح نادرست اسـت، وضـع چنـين     استفاده كرده» مجهول  الف«

كشيده را در متـون   /a/طالحاتي كه مسبوق به سابقه نيست امري چندان پسنديده نيست. اص
كه براي اعراب ناشناخته بوده  /ō/و  /ē/دهند و برخالف  نشان مي /:a/يا نشانة  /ā/يا با نشانة 

است. هرچند  اند در نظام آوايي عربي واجي شناخته شده ناميده شده» مجهول«و بدين سبب 
و معادل آنها در خـط فارسـي نيـز      هاي آوايي آمده كتاب جدولي براي نشانه 38در صفحة 

هاي  گونه اجها و و صورت مختصر واج كم به است، بهتر بود نويسندگان دست نشان داده شده
شناسي  هايي كه در آثار زبان كردند و در قالب جدول گونة زباني رايج در تون را توصيف مي

  كردند.  هاي آواهاي گويش تون را مشخص مي مرسوم است جايگاه و ديگر ويژگي
ها چه به خط فارسي و چه به خط آوانگار  در برخي از موارد خوانش و درك آوانويسي

» صوتي براي صدا زدن« haww»: هووو«ثال ارزش آوايي كلمة گويشي دشوار است، براي م
سـتي   هـاي آوايـي يكـد    دن نشـانه كـار بـر   توان دريافت. گاهي نيـز در بـه   را به دشواري مي

كـار   هم بـه  /ǰ/نشان داده شده، اما گاهي  /j/شود، براي مثال واج /ج/ غالباً با نشانة  نمي  ديده
اي كـه در   همچنـين، شـيوه  ». صحبت كردن، آرام حرف زدن« muǰ kerdanاست، مانند رفته 
سـاختمان هجـا در ايـن گـويش      آرايـي و  كـار رفتـه گـاه بـا قواعـد واج      هـا بـه   نويسي واج

انـد،   نيست. در موارد بسياري در اين كتاب دو واكة مستقل در كنار يكديگر آمـده   هماهنگ
آوردنـد. از ايـن    ايـن مـوارد مـي    ميـانجي را در  /ʔ/بهتر بود نويسندگان نشانة واج چاكنايي 

  ». ناآزموده« nāezmuda، »مرافعه، دعوا« morâfea، »مرگ ناگهاني، سكته« fojaaهاست:  نمونه
  هاي گويشـي در ايـن كتـاب اتخـاذ شـده      اي كه در آوانگاري واژه سبب شيوة دوگانه به

ط فارسـي و  هاي گويشي به خ است. گاهي ميان آوانگاري كلمه سهوهايي در كتاب رخ داده



 13   )مجيد طامه( نامة گويش تون (فردوس) واژهنقد و بررسي كتاب 

 

 xoreh»: خـور «ها و اختالفاتي وجـود دارد. از ايـن دسـت اسـت:      به الفباي آوانگار تفاوت
» شمايل، تركيب سر و صورت« rezq-o gavāra»: رزق قَواْر«، »اشتها؛ ظرفيت؛ نوعي بيماري«

 /g/بـه اشـتباه نشـانة     /q/جـاي نشـانة    بـه » قَـواْر « چنين در ايـن مـدخل در آوانويسـي     (هم
 šara vo»: شَـرا و ماشَـرا  «، »زهرمـار، هرچيـز بسـيار تلـخ    « zarmmâr»: زاْرمار«است.)،   آمده

mašara »طَـاْلِ «، »زخم ناسور :«tale ،» فَنْـد :«fad »  ن  «، »فـن، حقـهرْ شُـود قَسـ :«qasar šudan  
، تاس، انتهاي چيزهايي مانند كاسه« kap(p)»: كاْپ«، »حيوان از شدت سرما؛ نازا شدن  مردن«

 kiorok»: كُـرُك «، »صداي افتادن كسي يا چيزي از بلندي« koroppast»: كُرُپاْست«، »آفتابه؛ ته
ر  لُـچِّ «، »كـم، ناقابـل، حقيـر   « kamo kamča»: كَمـچ  كَـم «، »صفت مـرغ كـرچ  « شـ :«loč-e šir 
صداي بوسة « malač malač»: ملَاْچ ملَاْچ«، »مكد بار مي اندكي از شير كه كودك در يك  مقدار«

ي «، »ملچ درپي، ملچ پي خـوش  مـ :«mey xoš »    نَاْكـار «، »نـوعي انـار تـرش و شـيرين :«nakâr 
ـت «، »ذرع نــيم « nim zâr»: ذاْر نــيم «، »معيــوب، ازكارافتــاده، نــاقص   « وِنگَسـ :«vangast 
ـ «، vang veng kerdan»: وِنگ كردن وِنگ«، »پرتاب شدن سنگ يا چيزي شبيه آن  صداي« اْ ه تَ

  ».پايين كشيدن فتيله (و مانند آن)« ho tâ kašidan»: كشيدن
كم  هاي گويشي سبب شده تا امالي آنها، دست استفاده از خط فارسي در آوانويسي واژه

دارد، مطـابق امـالي فارسـي آن    هـايي كـه در فارسـي هـم كمـابيش وجـود        براي آن كلمه
و جز آن. اما گاهي نويسندگان اين شـيوه  » ط«، »ح«، »ث«ها با  باشد، مثالً نوشتن كلمه  كلمه

را » حشـري «انـد، بـراي مثـال كلمـة      اند و از حروف مناسب استفاده نكـرده  را كنار گذاشته
اند. گاه همـين امـر سـبب شـده يـك واژه در دو بخـش        آورده» hašariهشَري: «صورت  به

ذيـل  » حاجيـك «ت صور يك بار به» پره، خفاش شب« hājikمتفاوت مدخل شود، مثالً واژة 
اسـت. بهتـر بـود همـه جـا       آمده» ه«ذيل حرف » هاجيك«صورت  و بار ديگر به» ح«حرف 
  وجود نيايد.  گونه موارد به شد تا اين اي يكسان لحاظ مي شيوه

  
  هاي گويشي بررسي تعريف مدخل 2.3

كـار   گزيني و هم تعريـف بـه   دلهاي گويشي هم روش معا در اين كتاب، در تعريف مدخل
ها شاهدهاي گويشي در قالب جمله  است. در برخي از موارد نيز براي برخي از مدخل رفته

ها چيسـت.   است، اما مشخص نيست دليل آوردن شاهد براي اين مدخل يا عبارت ذكر شده
به عبارت ديگر چرايي آوردن شاهد براي برخي از مداخل و نياوردن آن براي مداخل ديگر 
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هـا   مـدخل  اسـت. تعريـف   اي رفتـار شـده   ت و كامالً سـليقه اس در مقدمه توضيح داده نشده
صورت است كه ذيل مدخل ابتدا معني نخست آن و در سطر يا سطرهاي بعد معني يا   بدين

  است: چنين آمده» آخوند«است. براي مثال مدخل  معناي ديگر آن آمده
  (ا.) âxondآخوند 

  معلّم مكتب   ـ
  خوان شيخ، ملّا، روضه   ـ

آمد، اما  هاي گويشي در يك سطر مي مرسوم است، معاني متفاوت واژهكه  بهتر بود، چنان
شـدند.   گذاري، معاني از يكـديگر متمـايز مـي    ويرگول (؛) يا شماره با نشانة سجاوندي نقطه

شـد. ديگـر    جـويي مـي   بر شكيل شدن كار، در مصرف كاغذ نيز صرفه بدين صورت عالوه
شـان يكسـان اسـت از اصـطالح      يشي و فارسيهايي كه معادل گو كه بهتر بود براي واژه اين

در  âxondكه معادل فارسي واژة گويشـي   شد. چنان فارسي نيز در تعريف مدخل استفاده مي
كـه در گـويش تـون بـراي آن ذكـر       اي را دارد اسـت و همـان معـاني   » آخوند«فارسي نيز 

هسـتند از   ها باوجود آنكه كـامالً متفـاوت   است. از سوي ديگر معاني برخي از مدخل  شده
اط  «است:  چنين تعريف شده estâkârاند. براي مثال مدخل  ديگر جدا نشده يك قرشمال، خيـ

  شدند.  اند و بايد از هم جدا مي ، حال آنكه اين تعاريف با يكديگر متفاوت»و آهنگر
واژي آن مـدخل   هـاي سـاخت   ويژگـي  ها گاهي شـاهد آوردن  در ذيل برخي از مدخل

درست بعـد از  » مند مفرط كننده، معتاد؛ عالقه عادت« âduهستيم. براي مثال ذيل مدخل   هم
ـُو در پايان اين كلمه و نظاير آن بر مبالغه و صفت مشـبهه  «است  تعريف دوم اين واژه آمده

نخست آنكه اگر قرار بر آوردن چنين توضيحاتي هم بود بايد در مقدمـة كـار   ». داللت دارد
شد. ديگـر اينكـه بهتـر بـود چنـين       هايي از اين دست ذكر مي انتخاب واژه دليل آن و شيوة

تر از تعـاريف مـداخل و بـا قلمـي      نامه ندارد يك سطر پايين توضيحاتي كه ارتباطي با واژه
  نامه استفاده كند.  تر از واژه شد تا خواننده راحت نامه نوشته مي متفاوت از قلم متن واژه
 âš-eطور كلي مبهم و نامشخص است. براي مثال، در ذيل مـدخل   گاهي نيز تعاريف به

laxšāk هـاي بـزرگ    يا آشِ لَشخاْك، نـوعي آش كـه از خميـر بـا تكـه      - «است  چنين آمده
لشخك/ « كلمة  laxšākنخست آنكه در تعريف واژة ». شود مانند ساخته مي لشخك/ لخشك

اي خوانندة ناآشنا بـا ايـن گـويش نامشـخص اسـت      كم بر آمده كه معني آن دست» لخشك
انـد   آيد. حال اگر هـم نويسـندگان خواسـته    شمار نمي هاي فارسي معيار به چراكه جزو واژه
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در ايـن كتـاب ارجـاع     laxšākكار ببرنـد بهتـر بـود بـه مـدخل       صورت رايج در محل را به
 laxšākما متأسفانه ذيل مدخل شد تا خوانند بتواند به معني اين واژه دست پيدا كند. ا مي  داده

آشِ لَخشاْك؛ سنگ پهن و نـازك   ←نوعي آش «است  در اين كتاب نيز چنين تعريفي آمده
» هاي متوالي بزند. افكنند تا جست ها هنگام بازي روي آب استخر يا آب وسيعي مي كه بچه
ظـاهراً،  چيسـت.   âš-e laxšākدر  laxšākتوان فهميد معني دقيق  كه مشخص است نمي چنان

laxšāk شود. از اين دست است  در اين مناطق خراسان به نوعي خاص از رشتة آش گفته مي
كه مشخص است براي خواننـدة   ، چنان»بازي هاي تشله يكي از خانه« xāna-ye qāqqiمدخل 
است. گاه نيز » تيله«معني  در اين واژه به» تشله«نامفهوم است، ظاهراً » بازي تشله«زبان  فارسي

هايي استفاده شده كه معني آن اصالً مشخص نيست، براي مثـال   ها از واژه تعريف مدخل در
qābol در ايـن  » شـود  چوبي باالي فَرَد كه فَـرَد از آن آويـزان مـي   «است:  چنين تعريف شده

  است. چيست و در اين كتاب هم مدخل نشده» فَرَد«تعريف مشخص نيست منظور از 
هاي كهـن فارسـي    آيد واژه شمار مي هاي خراسان به ويشكه گويش تون از گ جايي آن از

هـاي كهـن و    شود. اما اين دليل محكمي نيست كه از ايـن واژه  نيز در آن كمابيش يافت مي
كننده از اين دسـت   هاي گويشي استفاده كنيم. استفاده كاربرد در تعريف مدخل منسوخ يا كم

اي كهن اطالع چنداني ندارد و هنگامي كه در ه ها با فارسي معيار آشناست و از واژه نامه واژه
افتـد.   معني آنهـا بـه زحمـت مـي    بيند براي درك  هايي را مي تعريف يك مدخل چنين واژه

بود نويسندگان براي آنكه نشان دهند فالن واژة گـويش تـون در فارسـي متقـدم هـم        بهتر
بـه مـدخل در داخـل    است، اطالعات مربوط به آن را در پايان تعاريف مربوط  كاربرد داشته

هـا در ايـن    توان به ايـن واژه  آوردند. براي نمونه مي اي ديگر و متمايز مي كمانك يا به گونه
شده بـا   دوخته«معني  به» آجيده، آژده«كه منظور همان » اَچيده، اَژده« ajedaكتاب اشاره كرد: 
زه ديگـر در  امـرو » خـاده «واژة » خاده، چوب بلنـد و باريـك  « xādaاست. » نخ، بخيه، كوك

  فارسي معيار كاربردي ندارد.
پوشاني دارد و مشخص نيست چـرا در سـطرهاي    ها با هم هم گاهي هم تعاريف مدخل
اسـت   چنـين تعـاريفي آمـده    ārâzاسـت. بـراي مثـال، بـراي      متفاوت در ذيل مداخل آمـده 

، »كننـده  ناراحـت به هم برآمدن، ترسيدن؛ اضطراب ناگهاني در اثر شنيدن خبر بد و   واهمه؛«
يـا  » نگرانـي «اقـع چيـزي جـز    هر سه تعريفي كـه نويسـنده بـراي ايـن مـدخل آورده درو     

 az joنيست، و دليل اينكه چنين تعاريفي براي آن آورده شده مشخص نيست. براي   »واهمه«
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gozašta  است، اين دو تعريف نيز درواقع يكسان هستند  آمده» باك گذشته؛ بي ازجان«تعريف
 esm be dar kerdanاســت.  بــه جــدا آوردن آنهــا در ســطرهاي متفــاوت نبــودهو لزومــي 

، تعـاريف ايـن   »شدن، معروف شدن در كاري به بدي يا خوبي؛ به شهرت رسيدن  بردار نام«
بردار شدن اشـاره دارد. از همـين دسـته اسـت      مدخل نيز متفاوت نيستند و به شهرت و نام

ز دادن «عني متفـاوت  كه ظاهراً براي آن سه م poz dādanمدخل  و » خودنمـايي كـردن  «، »پـ
نـوعي   است. گاهي نيز توضيحات ذكرشده براي يك مدخل بـه  آمده» نازيدن، افتخار كردن«

بر معادل فارسي آن توضيح مفصلي  عالوه» وافور« bâfurحشو است، براي مثال براي مدخل 
  است.  دربارة ساختار اين وسيله و كاربرد آن ذكر شده

به  az sare now qazal xânomعاريف هم ناقص است. براي مثال براي مدخل برخي از ت
نخست آنكه بهتـر بـود   ». هاي محلي كودكانه اسم يكي از بازي«است:  اين تعريف اكتفا شده

آمـد نـه در مـتن     مـي » هـاي محلـي   نام بازي«مثالً با عنوان   چنين مواردي در قالب پيوست
ايـن بـازي و شـيوة اجـراي آن     توضـيحات بيشـتر دربـارة    نامه. ديگر اينكه بايد كمـي   واژه
هـاي مهتـابي    بـازي كـه در شـب    نوعي« estoqo mātowشد. از همين دست است:  مي  داده
اسـم يـك نـوع    « bâzom nahâdom، »نوعي بازي بچگانـه »  alandu balandu، »گيرد مي  انجام
  ».كودكانه  بازي

سبب آنكه در فارسـي   ندارد. ظاهراً بهگونه توضيح و تعريفي  ها نيز هيچ برخي از مدخل
 owqât-e kasaاسـت، ماننـد    معيار هم كاربرد دارنـد از توضـيح و تعريـف آن امتنـاع شـده     

gumorqi budan  اين عبارت در فارسي نيز با تلفظي متفاوت رايج است. البته مداخل ديگري
اسـت،   ف براي آنها آمـده شان هستند اما تعري هم وجود دارند كه دقيقاً برابر با معادل فارسي

بنـابراين، دليـل   ». آب كردن مال، مال دزدي يـا بنجـل را فـروختن   « ow kerdan-e mâlمانند 
  اصلي براي تعريف نكردن عبارت باال مشخص نيست.

  
  ديگر  دهي مداخل به يك گزيني و ارجاع مدخل 3.3

و خطاهـايي  است، گـاهي لغـزش    خوبي انجام شده هرچند انتخاب مداخل در اين كتاب به
سـبب اشـتباه در تجزيـه و تحليـل      است. براي مثال، گاه براي يك واژة گويشي به روي داده

 pāsو  pāssa bâاست. براي مثال، دو مدخل  صرفي آن، دو مدخل جداگانه درنظر گرفته شده

sabâ صورت  درواقع يك واژة واحد هستند كه بايد بهpāssabâ »دليل  آمد، اما به مي» فردا پس
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كه مشـخص اسـت    است. چنان تباه در تشخيص اجزاي اين كلمه دو مدخل براي آن آمدهاش
اي كـه داراي   است. گاهي نيز كلمه ساخته شده» فردا« sabâو » پس« pāsاين واژه از دو جزء 

سبوچه، سبوي « sowčaاست، مانند  دو معني كامالً متفاوت است در دو مدخل جداگانه آمده
آنكه در سراسر كتاب معاني متفاوت يك مدخل  ؛ حال»كوچك سفالي؛ بسيار صاف و لغزنده

  اند. در سطرهايي جداگانه نوشته شده
صـورت مجـزا    هاي گويشي با آنكه در تركيبات شاهد دارند بـه  چنين، برخي از واژه هم

نامه نـدارد و فقـط در    ر واژهكه مدخل مجزايي د» مار« mârاند. براي مثال واژة  مدخل نشده
اســت.  كــار رفتــه جــز آن بــهو » مــارپيچ« mâr-peč، »مــار آبــي« mâr-e āviتركيبــاتي ماننــد 

نامـه   نامه مدخل شده، اما عدد هفتـاد در واژه  كه در واژه» هفتادم« haftādomاست   طور همين
اده شـده، امـا   است. گاه نيز در تعريف يك واژة گويشي از واژة گويشي ديگري استف نيامده

تـوان بـه ايـن مـورد      مثـال مـي   اسـت. بـراي   نامه مدخل نشـده  واژة گويشي مذكور در واژه
نيـز مـدخلي   » قُنّـه «، بهتـر بـود واژة   »پزند نوعي غذا كه از گياه قُنّه مي« qonnagiكرد:   اشاره

  شد.  مستقل مي
، لاسـت. بـراي مثـا    دهي مداخل به يكديگر هم گاهي روشـمند عمـل نشـده    در ارجاع

مرسوم آن است كـه  ». اي آيِشْك، پنجره، منفذ شيشه - «است:  چنين آمده âqeškaمدخل   ذيل
چنينـي اسـت:    آيد و بعد ارجاع به مدخل ديگر. از ديگر مداخل ايـن  ابتدا تعريف مدخل مي

āf  » - ؛ »اَفك، كپكbol(l) » - اْلّ، شرمگاه زن؛ »بballa bu » - لَّ بو، شتر مادة جوانب« ،bowtab 
هـا   ص نيسـت از ميـان ايـن واژه   از ايـن گذشـته مشـخ   ». بوتن، رشـته و تـار عنكبـوت    - «

توان بـه   به روش نويسندگان در دادن تعريف هم نمي  تر است و باتوجه صورت مرسوم  كدام
اين امر آگاه شد. در حال حاضر گاه تعريف در مقابل مدخلي كه در ترتيب الفبايي اول آمده 

تـر و   شد كدام صـورت مرسـوم   بل مدخل دوم. بهتر بود مشخص ميذكر شده و گاه در مقا
از مـدخل فرعـي بـه اصـلي ارجـاع      آمـد و   تر است و تعريف مدخل در مقابل آن مي رايج
انـد. بـراي مثـال،     اع داده نشـده شد. گاهي هم دو مدخل يكسان بـه يكـديگر ارجـ    مي  داده
ــدخل   دو ــيده و   « bâlgârdو  bârgârdم ــالبي زيادرس ــا ط ــزه ي ــر خرب  vaxtو  vāxt، »معط
اند و براي هـر دو   آيند به هم ارجاع داده نشده شمار مي كه درواقع يك واژه به» زمان  وقت،«

است. در برخي از موارد هم به مدخلي ديگر ارجاع داده شـده، امـا آن    هم يك تعريف آمده
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ده شـده، ولـي   ارجاع دا» دم باي«كه به مدخل  beydamاست، مانند  نامه نيامده مدخل در واژه
  است. نامه مدخل نشده در واژه» دم باي«
  

  هاي تايپي غلط 4.3
اغالط تـايپي اسـت كـه در اينجـا     آيد،  يكي ديگر از مواردي كه در كتاب زياد به چشم مي

 čerâqoجـاي   بـه  erâqoč، »شاشـو « šorukجـاي   بـه  orukšشـود:   نمونه از آنها ذكر مـي   چند
» سـايواك «جـاي   بـه  سـابواك ، »وبـرهم  شلوغ، درهـم « xlāšurجاي  به xzlāšur، »نشيني شب«

 ir špombaاند)،  آورده» واكه نيم« semi-vowelعنوان معادلي براي  را به» سايواك«(نويسندگان 

kā جاي  بهak-pomba-šir » مخلوط آهك و شير و پنبه براي بستن و چسباندن ظروف سفالي
 az xodجاي  به da nâz xod az، »شگون داشتن« āmad deštanجاي  به deštan āmad، »شكسته

da nâz »ازخودراضي« ،dâr esteqo جاي  بهesteqodâr »دار؛ بااصـل و نسـب   استخوان« ،kâri 

allâda جاي  بهallâda-kāri » جـاي   بـه  چسـيز ، »كاري را از روي قصد و به عمد انجـام دادن
 kalido، »مرغـي «جـاي   به مزعي، »قاعده، مطابق با قاعده به« boqâdaجاي  به bogâda، »چيز«

somâr جاي  بهkalido šomâr »نينداختن ترتيب خبر كردن و كسي را ازقلم ها را به همة خانه« ،
  ».پيشوندي«جاي  به پيشيوندي

  
  گيري . نتيجه4

و لحاظ لغـوي بـراي مطالعـة زبـان فارسـي       هاي خراسان به گويش تون مانند ديگر گويش
هاي  گمان گردآوري و بررسي گويش هاي متون كهن فارسي ارزشمند است. بي گشودن گره
نامة  واژههاي متفاوت سودمند باشد. كتاب  تواند در مطالعات زبان فارسي از جنبه خراسان مي
لحاظ گردآوري لغـات   است و به نيز درواقع با چنين هدفي فراهم و تدوين شده گويش تون

توانـد در   بـر آنكـه مـي    عـالوه  نامة گـويش تـون   واژهگمان،  است. بي دهاين گويش موفق بو
كار رود از آن جهت كـه فهرسـت كـاملي از     مطالعات زبان فارسي و تصحيح متون كهن به

هاي خراسان با  تواند در مطالعات تطبيقي گويش است مي هاي اين گويش را فراهم كرده واژه
پژوهان خراسان نيز با تأسي بر ايـن   ديگر گويش ديگر نيز سودمند باشد و اميد است كه يك

هاي خراسان همـت گمارنـد. بـا وجـود      هاي گويش كتاب در گردآوري فهرست كامل واژه
هاي خراسـان ارزشـمند اسـت،     كه اين كتاب براي مطالعات تاريخ زبان فارسي و گويش آن
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زبـاني، نقـايص و   هاي  هاي علمي رايج در گردآوري گونه دليل عدم توجه دقيق به شيوه  به
نامه روشي كامالً علمي  لحاظ روش تدوين واژه است. به هايي در اين كتاب روي داده كاستي

بـر   اسـت. عـالوه   كار نرفته هاي گويشي در اين كتاب به نامه هاي تدوين واژه و مطابق با شيوه
هـا و   هاي گويشي به خط فارسي گـاهي ميـان ايـن صـورت     شيوة نامعمول نشان دادن واژه

شـود. همچنـين در تعريـف     هايي ديده مي هاي التيني آنها اشتباهات و ناهماهنگي آوانگاري
است. تعريف برخـي از   اي يكسان عمل نشده هاي گويشي نيز در همة كتاب به شيوه مدخل
هاي گويشي كامالً مبهم است، براي مثـال گـاه در تعريـف يـك واژة گويشـي از واژة       واژه

دانـد در   اي كه فقط فارسي معيار را مي روخواننده است، و ازاين گويشي ديگري استفاده شده
هــا نيــز نــاقص اســت و  از واژه شــود. تعريــف برخــي درك معنــي آن دچــار مشــكل مــي

دهـي   شود كه دقيقاً آن واژة گويشي بر چه مفهومي داللت دارد. شـيوة ارجـاع   نمي  مشخص
نويسـي نيسـت.    اي فرهنـگ عيارهـ ها نيز بـه يكـديگر كـامالً يكسـان و مطـابق بـا م       مدخل
الخط نيز در اين كتاب بسامد  هاي ويرايشي و قواعد رسم تايپي و رعايت نكردن نكته  اغالط

به ارزشمند بودن اين گونـة گويشـي و تالشـي كـه نويسـندگان آن در       زيادي دارد. باتوجه
ايـن   هاي بعد در شيوة تدوين اند، اميد است كه در چاپ هاي آن كرده گردآوري و ثبت داده

هايي صورت گيرد تا اين گونة ارزشمند و تالش گردآورندگان آن بـه بهتـرين    كتاب بازبيني
  شكل ارائه شود.
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